SCANDBIO
HÅLLBARHETSREDOVISNING.
Verksamhetsåret maj 2017–april 2018.

DET HÄR
ÄR SCANDBIO.
Scandbio är Skandinaviens största företag inom
fasta förädlade trädbränslen. Vår verksamhet grundar sig
på en sak – bioenergi från skandinaviska skogar.

VI DRIVER SVERIGE
Över hela Sverige kommer våra produkter
till nytta på flera områden. De värmer
privata hushåll, ger energi till offentliga
verksamheter samt driver produktionen i
små och stora industrier.

AFFÄRSIDÉ

NATURLIG ENERGI

Vår affärsidé är att utveckla,

Trädbränsle är en 100% förnybar

tillverka och marknadsföra

energikälla. Motsvarande mängd

kundanpassade lösningar för

koldioxid som släpps ut vid för-

fasta förädlade biobränslen, i

bränning binds igen vid uppväxt

huvudsak pellets.

av nya träd.
Våra produkter består enbart
av sammanpressade restprodukter
från skogs- och sågverksindustrin,
såsom sågspån och kutterspån.
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VÅRA VÄRDEN
Vi bygger vår verksamhet på våra värdeord
närhet, hållbarhet och proaktivitet.
NÄRHET
Vi vill ha en nära relation med våra kunder och
förstå deras utmaningar. Genom produktion i
egna fabriker och ett heltäckande distributionsnät är vägen från råvaran till kunden kort. Vår
e-handel och kundtjänst förstärker närheten
och tillgängligheten, det ska vara enkelt att göra
affärer med oss.
HÅLLBARHET
Vi tar långsiktiga beslut som bidrar till ökad hållbarhet när det gäller miljö, tillverkning och
affärer. Både vi som arbetar här i dag och kommande generationer ska få sina behov tillgodosedda och uppfyllda.
Vi arbetar aktivt med att förbättra relationer
och hälsa och vårt företag genomsyras av en stark
säkerhetskultur. Vi tar tag i utmaningar direkt och
tar ansvar för genomförandet.
PROAKTIVITET
Att vara proaktiv är att förutse och påverka i rätt
riktning, snarare än att reagera när saker sker.
Detta arbetssätt innebär ständiga förbättringar,
vilket ger oss bra lösningar och som skapar värden för våra kunder, ägare och kollegor.
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VÅRA ANLÄGGNINGAR.
Scandbios produktion sker i våra sju egna fabriker.
Varje fabrik försörjer närregionen, samt effektivt tillgängliga
exportmarknader med trädbränsle. Det ger oss full kontroll
över kvalitet, utveckling och leveranser.

NORBERG/INSJÖN

VAGGERYD

Tillverkar pellets i bulk och säck, lik-

Tillverkar pellets i bulk och säck.

som briketter, träpulver och stallpellets
samt levererar färdig värme.

FRÄMLINGSHEM
Tillverkar pellets i bulk.

ULRICEHAMN
Tillverkar pellets i bulk och säck, liksom

FORSNÄS

träpulver samt levererar färdig värme.

Tillverkar pellets i bulk och säck.

MALMBÄCK

TALSI, LETTLAND

Tillverkar pellets i bulk samt briketter

SBE Latvia LTD i Talsi tillverkar pellets

och träpulver.

i bulk och säck. Huvuddelen av produktionen exporteras till länder inom EU.
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FRÄMLINGSHEM
NORBERG

JÖNKÖPING (HK)
ULRICEHAMN
VAGGERYD

FORSNÄS
MALMBÄCK

TALSI

FREDERICIA

EXPORTFLÖDEN

MILJÖ- OCH
KVALITETSPOLICY
Scandbio AB skall endast tillhandahålla
produkter och tjänster av god kvalitet,
och som motsvarar kundens behov och
förväntningar samt bidrar till minsta
möjliga miljöpåverkan. Detta skall ske
genom att:
– öka vår effektivitet och minska resursförbrukningen genom arbete med ständiga förbättringar
via mål, åtgärder och uppföljning
– aktivt arbeta med att minska verksamhetens
påverkan på människor och miljön
– använda restprodukter från skogsindustrin
eller råvara från närliggande skog till biobränsleproduktionen
– kontinuerligt arbeta med att identifiera risker
inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, åtgärda och
förebygga dessa
– vara öppen med information och löpande utbilda
samt informera internt och externt kring vårt arbete
– som miniminivå följa gällande lagar och regler
– Verka för att våra leverantörer och samarbetspartners känner till vår miljö- och kvalitetspolicy
och bedriver sin egen verksamhet i samma riktning.
Antagen av ledningen 2016-02-16
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
MILJÖ

MOTVERKANDE AV KORRUPTION

Vår verksamhet består av vidareförädling av rest-

Korruption och mutor kan förekomma var som helst

produkter från skogsindustri med virke från svenska

inom vårt samhälle och inom näringslivet. Inom vårt

skogar. Hela vår verksamhet bygger på ett tydligt

företag motarbetar vi all form av korruption, mutor

hållbarhetstänkande och cirkulär ekonomi. Biproduk-

eller penningtvätt, vare sig del gäller mottagande av

ter blir till energirika biobränslen där restprodukten

gåvor, tjänster resor, underhållning eller liknande

aska används för att ge näring tillbaka till skogen via

förmåner från leverantörer eller andra affärspartners

askåterföring.

utöver de som är av ringa värde, vilket också gäller i
vår relation till våra kunder. Som en del i vårt värde-

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN, PERSONAL OCH

grundsarbete arbetar vi aktivt för att skapa hållbara

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

och sunda affärsrelationer där extern representation

Vi på Scandbio respekterar internationellt deklarerade

präglas av måttfullhet och öppenhet. Genom detta

mänskliga rättigheter och behandlar alla lika oavsett

skapar vi hög trovärdighet för vårt företag, men hjälper

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

också till att vidmakthålla en låg grad av korruption i

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

vårt samhälle ur ett internationellt perspektiv.

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det
är individen och hens prestationer som är viktiga för
oss. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare behandlas
rättvist, jämställt och med respekt. Vi följer ILO:s
grundläggande konventioner, och vi förväntar oss att
våra leverantörer i alla led agerar på samma sätt
mot sina medarbetare.
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SCANDBIO
OCH OMVÄRLDEN.
Skog

Ny skog

Timmer

Aska

Kund
Industri / Villa

Sågverk

Sågspån
Kutterspån
Bark, Flis

Pellets

Avfall
Utsläpp till vatten
Utsläpp till luft

Drivmedel
Elektricitet
Fabrik/Scandbio

Scandbios intressenter består av kunder, ägare,
medarbetare, samarbetspartners såsom leverantörer, myndigheter,
branschorganisationer, försäkringsbolag och banker.
– Våra kunder är viktiga för oss och vi vill agera för att

– Myndigheter, t ex inom miljö, brand och arbetsmiljö,

ha ett nära samarbete där kunden får en bra upp-

är viktiga partners där kravställandet hjälper oss i

levelse av vår produkt. Detta gör vi via vår kundtjänst,

arbetet med att förebygga risker för miljön, människors

webbshoppen, mässor, våra återförsäljare och våra säljare.

hälsa och de anställdas hälsa. På samtliga fabriker har

– Våra samarbetspartners är t ex leverantörer av råvara

vi årliga tillsynsbesök av brandtillsyns- respektive

och bränsle där vi har en tät dialog för att få en jämn

miljömyndighet. Vi hör hellre av oss en gång för mycket

och optimal försörjning under året, vilket även är en

än för lite för att veta att vi alltid gör rätt bedömning

fördel för leverantörerna av utrymmesskäl.

vid lagtolkningar.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi vill vara

– Vi är med i branschorganisationer som Pelletsförbundet

en attraktiv arbetsgivare för att behålla personal samt

och Svebio. Tillsammans arbetar vi med att få upp

även attrahera kommande medarbetare. Samtliga

biobränslen som ett förnybart energislag på agendan i

chefer har regelbundna utvecklingssamtal och en god

samhällsdebatten.

kommunikation med sina respektive team.

– Vårt försäkringsbolag hjälper oss att se och förebygga

– Fackföreningarna är viktiga partners när det gäller

risker som kunde leda till stora kostnader såsom brand

att komma överens om de anställdas villkor. Vi ser

och produktionsstopp. Vi har årlig genomsyn av flera

fackföreningarna som våra samverkanspartners och

fabriker och arbetar för att eliminera eller minska riskerna.

inte som motståndare. Målet är att komma fram till
gemensamma lösningar som blir bra för båda parter.
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OCH I VÄRLDEN
Scandbio är ett av de större företagen inom
fasta biobränslen globalt. En lång tradition
och ständig utveckling har lett oss till den
ledande position vi idag har. Under de
senaste 15 åren har en kraftfull utveckling
skett i andra delar av världen. Den
geografiska balansen mellan produktion
och konsumtion blir tydlig i bilden nedan.
Man förutspår idag en kraftig ökning av efterfrågan i
flera delar av världen. En fördubbling av dagens förbrukning i Europa liksom en mycket stor ökning och i
Sydostasien är två tydliga trender. Tillgång till råvara

World pellet map and tradeflows

kan komma att vara en begränsande faktor. Bättre

(in 2016, million tonnes)

utnyttjande av biprodukter och ökad återanvändning
av träfiberbaserade produkter kommer dock att ge en

World pellet map and tradeflows
bra framtida utveckling för fasta biobränslen i paletten
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Rest of World

HÅLLBARHET
HANDLAR OM ATT
ANVÄNDA RESURSER
PÅ ETT KLOKT SÄTT.
Som Skandinaviens största företag inom fasta förädlade
trädbränslen spelar Scandbio en viktig roll i att nå våra gemensamma
hållbarhetsmål och skapa ett fossilfritt samhälle.

Scandbios produkter tillverkas av restprodukter

utvinnas samtidigt som transporterna kan bli än

från skogsindustrin; och material kommer här

mer effektiva. Genom att koncentrera vår produkt

väl till nytta.

och minska volymen och därmed transporterna

– Vår pellets är en del av en helt koldioxidfri
produktkedja, och av trädets stock blir hälften

så blir det ännu mer hållbart.
Här tas sedan tidigare en del av spillvärmen

energi av olika slag. Att hela vår verksamhet bygger

från produktionsprocessen tillvara och blir

på hållbarhet känns givetvis oerhört bra, säger Pe-

till nytta i form av fjärrvärme. Utbyggnaden

ter Granborn, VD på Scandbio. I ett större perspek-

gjorde att även kapaciteten på fjärrvärme kunde

tiv hjälper vi det svenska näringslivet och hushållen

utökas ytterligare.

att ta steg mot en fossilfri energianvändning och
hela vårt företag – ja, hela vår affärsidé – handlar

ATT ALLTID TA KORTASTE VÄGEN

om hållbarhet. Samtidigt ser vi ytterligare utveck-

Trots – eller tack vare – att Scandbio värmepellets

lingsmöjligheter och stor potential i att kombinera

är en produkt som i sig är helt förnybar så finns

pellets med andra bränsleslag då det är idealiskt för

det goda möjligheter att arbeta ännu mer hållbart

effektsäkring vid alternativa energikällor; varken

som industri.

vind eller sol är helt att lita på som energikällor
men tillsammans med biobränsle så blir kombinationen oslagbar som fossilfri energikälla.

– Vi strävar hela tiden för att bli mer kostnadseffektiva och att använda resurser på ett smartare
sätt. Det har alltid varit relevant för industrin, och
det gäller oavsett vad man jobbar med. I våra fabriker
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EN INVESTERING FÖR FRAMTIDEN

har vi fokus på att minimera användningen av fossila

Under 2017 togs ett viktigt steg i att göra verksam-

bränslen för att framställa våra produkter, och

heten än mer hållbar i form av en större investering

vi byter successivt till fossilfritt bränsle som

i företagets produktionsanläggning i Norberg. Vi

HVO-diesel till våra arbetsfordon. I dagsläget står

har byggt ut anläggningen med en stor lågtempera-

transporterna för vår största miljöpåverkan, och

turtork. Denna typ av förädling ser vi som en stor

här finns mycket kvar att göra. Vi byter successivt

framtida möjlighet då mer energi per enhet kan

diesel mot förnybart bränsle och eftersom våra

transporter har stor omfattning så ger det också

desto mer hållbar är du totalt. För vår del handlar

stort genomslag.

det om att ta långsiktiga beslut som bidrar till ökad

Att optimera resurser, och använda dem på ett så

hållbarhet när det gäller miljön, tillverkning och

ansvarsfullt sätt som möjligt, beskriver Peter Granborn

affärer. Både vi som arbetar här idag och komman-

som ett av de tyngsta argumenten för hållbarhet.

de generationer ska få sina behov tillgodosedda

– I själva verket är det hela väldigt enkelt. Det

och uppfyllda.

handlar om att ju mindre resurser du använder,

VD, Peter Granborn
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HÅLLBARHETSRISKER
MILJÖ
Vår verksamhet är mycket klimat- och väderberoende

för Scandbio. Vår arbetsmiljö är en fysiskt, psykiskt

eftersom våra produkter efterfrågas till stor del för att

och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla

erhålla värme under vinterhalvåret. Kalla vintrar är

medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsre-

omsättningen högre än vid varma vintrar.

laterad ohälsa hela tiden förebyggs. Det förebyggande

Även inflödet av råvara är beroende av väder,

arbetet sker genom regelbundna skyddsronder, skydds-

extremt blött väder eller extremt torrt väder försvårar

kommittéer och genom verktyget för arbetsmiljörap-

avverkning, sågverken får mindre virke och därmed får

portering SIA. Här rapporteras samtliga arbetsskador,

vi mindre mängd restprodukter.

tillbud och riskobservationer och sammanställs och

För att minska klimateffekten krävs åtgärder, t ex
energi via biobränslen som är i princip CO2 neutrala.

följs upp regelbundet.
Varje år genomförs en anonym medarbetarunder-

För vår del är en åtgärd att verka för en ökad andel av

sökning som samtlig personal besvarar för att få en god

energiuttag via biobränslen. Scandbio har engagerat sig

bild av den organisatoriska och psykiska arbetsmiljön.

tillsammans med Svebio där medverkan i olika forum,

Resultatet presenteras och diskuteras på samtliga

t ex monter och föreläsningar under Almedalsveckan

arbetsplatser och avdelningar, där också målsättning

samt artiklar och pressreleaser om biobränslen för att

sätts upp för uppföljning i nästkommande undersökning.

lyfta frågan.
En stor risk för vår typ av verksamhet är brand.

MOTVERKANDE AV KORRUPTION

Brand är en risk både avseende arbetsmiljö, ekonomi

Inom alla verksamheter är korruption och mutor en

och miljö. Vi arbetar väldigt intensivt med förebyg-

risk vid affärsuppgörelser. Ingen form av korruption,

gande arbete både via rutiner såsom skyddsronder,

mutor eller penningtvätt är tillåten inom vår verksamhet.

brandövningar och via branddetektorer och släck-

Scandbio har utbildat samtliga funktioner som gör denna

ningssystem i produktionen.

typ av affärer. För att säkerställa att denna kompetens
finns genomför vi regelbundet uppföljande utbildningar.
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ARBETSMILJÖ/SOCIALA

Samtliga medarbetare samt leverantörer får skriva på en

FÖRHÅLLANDEN, PERSONAL OCH

Code of Conduct för att säkerställa att alla förstår och

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

agerar utifrån den syn på hållbarhet som vi har gällande

En god och säker arbetsmiljö är en strategisk fråga

miljö, affärsetik, arbetsmiljö och sociala villkor.

VÅRA MILJÖMÅL
Scandbio arbetar aktivt för att
minska energianvändning med
fossilt ursprung, samt även minska
den totala energianvändningen.
Under verksamhetsåret 2017-18 utgjordes den
totala energiåtgången inom produktion av 86,69 %
förnybar energi. Majoriteten av energin utgörs av
biprodukter från svenska skogsindustrin. Den fossila
energin utgörs av diesel till arbetsmaskiner, en liten
del olja som komplement vid fjärrvärmeproduktion
samt en andel av elenergin.
För transporter ut till kund utgjorde förnybara
bränslen 64 % av körda kilometrar.

Förbrukning

Enhet

5010
- Forsnäs

5020
- Främlingshem

5050
- Malmbäck

5060
- Norberg

5070
- Ulricehamn

5080
- Vaggeryd

Totalsumma
Sverige

Lettland
Talsi

Andel förnybar energi

MWh

47 463

40 617

62 017

79 261

86 203

69 583

385 275

58 654

Andel icke förnybar energi

MWh

6 677

5 819

8 814

14 063

13 337

9 790

59 175

9 000

%

87,67 %

87,47 %

87,56 %

84,93 %

86,60 %

87,67 %

86,69 %

86,70 %

Andel fossilfri energi

INKÖP RÅVARA
OCH BRÄNSLE
Majoriteten av våra råvaruleverantörer är sågverk
som till stor del är certifierade enligt PEFC och eller
FSC. Som råvara använder vi oavkortat biprodukter från närliggande sågverk och hyvlerier.
Sågverken verkar oftast lokalt och anskaffar sitt
timmer i närområdet. Vi anskaffar även en liten del
av råvaran från annan industri inom träbearbetning, t ex hus- och fönsterproducenter. Gemensamt
för vår råvara är att det är en restprodukt från
annan industri som tas omhand och förädlas på ett
hållbart sätt.
Alla våra leverantörer genomgår bedömningSågspån

Bark

Kutterspån

Energived

Torrflis

Övrigt

ar utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt tar del
av och signerar vår uppförandekod. Vi tar även
hänsyn till transportavstånd och var sågverket
anskaffar sin råvara för att vara säkra på att det
inte kommer från skyddsvärda områden.

SCANDBIO 13

MED HÅLLBARHET
SOM FRÄMSTA ARGUMENT.
Scandbios hållbarhetsmål bygger på tre faktorer. I stora
drag handlar de om miljön, mänskliga rättigheter och schyssta affärer.
Tillsammans hjälper de till att förbättra vår verksamhet och gör
det möjligt att ta tydliga steg mot en tryggare och mer hållbar värld.

Scandbios grundidé består av vidareförädling av rest-

jämställt och med respekt. Samtidigt ställs krav på

produkter från skogsindustri med virke från svenska

att leverantörer i alla led agerar på samma sätt mot

skogar. Verksamheten bygger på ett tydligt hållbarhets-

sina medarbetare. Och detsamma gäller också kring

tänkande och cirkulär ekonomi, och här blir biprodukter

företagets affärer; de ska vara sunda, schyssta och följa

till energirika biobränslen.

rådande villkor och arbetsförhållanden.

– Till och med vår restprodukt, som ju är aska

– För oss hänger allt ihop. Vi vill vara ett sunt

används för att ge näring tillbaka till skogen via

företag i alla aspekter. Och för att försäkra oss om att

askåterföring, säger Taina Kuhna, Miljö- och kvali-

alla blir medvetna om vårt sätt att arbeta kring miljö,

tetschef på Scandbio. Det faktum att vi säljer en 100 %

etik, arbetsmiljö och sociala förhållanden så får alla

förnybar produkt, en energikälla som är helt naturlig

– både medarbetare och leverantörer – skriva på en

gör hållbarhet till en väldigt viktig fråga för oss. Därför

uppförandekod

har vi också bestämt oss för att sträva efter att vara ett
hållbart företag på alla vis.

SUCCESSIVT TAR VI SMÅ STEG
Taina Kuhna sammanfattar 2017 genom att konstatera

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN, PERSONAL OCH

att många små justeringar tillsammans ger de stora

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

förändringarna. Tack vare att vår skogsråvara köps in

Inom ramen för Scandbios hållbarhetsarbete är viktiga

lokalt och regionalt blir transporterna både till produk-

faktorer att alla medarbetare behandlas rättvist,

tion och ut till kunden relativt korta. Under året har
Scandbio anslutits till Fossilfritt Sverige, och antagit
en utmaning om att tillsammans med transportörer i
Sverige sträva efter fossilfria transporter till år 2030.
– Vi kommer också gå över till en större andel
fossilfritt bränsle till lastmaskiner, truckar och andra
arbetsmaskiner på fabrikerna. Alla våra operatörer har
genomfört Eco Operator-utbildningar för arbetsmaskiner. Det gör att vi kan se över vårt körsätt, hur vi
stackar högar och hur vi kan arbeta mer effektivt.
För att nå de högt satta hållbarhetsmålen har
Scandbio nära samarbeten med alla berörda parter.
Vi behöver också vara en engagerad aktör på alla plan
samt medverka till att lyfta biobränsle i samhällsdebatten.
– Vår produkt i sig är en del i steget att gå från
fossila bränslen. I vårt fall är hållbarhet dessutom
väldigt enkelt: ju mer vi säljer, desto närmare kommer
vi ett fossilfritt samhälle. Det gör oss till en del
av lösningen.

Miljö- och kvalitetschef, Taina Kuhna
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HÅLLBAR
INVESTERING.
Under våren 2017 gjordes en stor investering på fabriken i Norberg
med målet att öka kapaciteten och därmed företagets årliga pelletsproduktion.
Fabriken ligger mitt i sågverksbältet i Västmanland och är ett av de mest
konkurrenskraftiga bioenergiföretagen i norra Sverige.

Fabriken i Norberg startade sin verksamhet 1983 och

drivs helt och hållet av fabrikens spillvärme och efter-

har i över trettio års tid producerat trädbränsle av olika

som den drivs på återvunnen energi sänks fabrikens to-

slag. Anläggningen har varit under ständig utveckling

tala produktionskostnader, och vår tillverkningsvolym

och modernisering och idag produceras hela 130 000

ökar helt utan extra kostnader, säger Peter Franklin,

ton pellets per år.

fabrikschef.

– Vårt mål är att hela tiden bli bättre och utveckla
en proaktiv produktionsmiljö som är så energieffektiv

MILJÖVÄNLIG OCH HÅLLBAR PRODUKTION

och miljövänlig som möjligt. Fabriken i Norberg gör

Scandbios fabrik är miljöcertifierad och jobbar efter

det möjligt för oss att bli ännu mer konkurrenskraftiga

högt ställda miljömål och bränslesnåla produktions-

tack vare goda expansionsmöjligheter och närhet till

processer. Ingen spillvärme släpps ut utan används i

både råvaran och kunden, säger Peter Granborn VD på

den egna produktionen eller går till Norbergs fjärrvär-

Scandbio.

me. Under åren har ständiga förbättringar skett, bland
annat har oljepannan som reservkraft till fjärrvärmen

NYINVESTERING PÅ FABRIKEN I NORBERG

bytts ut till en pelletspanna vilket gjorde att andelen

Miljonsatsningen innebär att Scandbio i Norberg har

eldningsolja sjönk med 80 %. Från hösten 2018 kom-

ökat sin produktion av pellets med 30 000 ton. Inves-

mer den kvarvarande mindre mängden eldningsolja att

teringen innefattar bland annat en ny pelletspress, en

bytas ut mot bio-olja, vilket är 100 % fossilfritt.

ny sågspånstork och ett nytt lagertält för förvaring av
större mängder pellets.
– All överbliven spillvärme från fabriken, som inte
går till Norbergs fjärrvärme tar vi tillvara. Vår nya tork

– Trädbränsle är en helt förnybar bioenergikälla
som ger hållbar energi. En energikälla som är bra för
framtiden, kommande generationer samt ger ekonomiska fördelar, säger Peter Granborn, VD.
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VÅRA MÅL.

MILJÖ

ARBETSMILJÖ

Scandbios mål är att öka andelen förnybar

För verksamhetsåret 2018 sattes målet 15

energi till minst 90 % fram till 2025.

tillbud per arbetsolycka upp. Resultatet var

Åtgärder som kommer vidtas är bl a att

5,5 tillbud per olycka.

inom produktion gå över till diesel

CERTIFIERINGAR
INOM HÅLLBARHET
ISO 9001 KVALITET OCH 14 001 MILJÖ
För att på ett strukturerat sätt ha ett levande

med större andel förnybar del till arbets-

KÖNSFÖRDELNING

miljö- och kvalitetsarbete har Scandbio valt

maskiner. Samtliga fabriker ska genomföra

Andelen män är 84 procent och andelen

att sedan år 2001 certifiera sig enligt ISO

kurser inom eco-operator, därefter görs

kvinnor 16 procent. Ambitionen är att

9001 Kvalitet och 14 001 Miljö. Vi arbetar

en utredning kring hur maskinerna kör på

öka andelen kvinnor, framför allt inom

kontinuerligt med att minska vår miljöpå-

mest effektivt sätt för att ytterligare minska

produktionen.

verkan inom olika delar av verksamheten.

dieselförbrukningen.
Fabriken i Norberg kommer byta ut

Inom kvalitet gör vi täta kontroller av våra

eldningsoljan mot förnybar olja.

produkter både under produktion samt

Inom logistik kommer vi samarbeta

vid paketering och utlastning. Den råvara

med våra stora transportörer och till

som anländer till anläggningarna provas

sammans ta fram en handlingsplan för att

och besiktigas okulärt för att säkerställa

nå fram till vår antagna utmaning, fossilfria

FOSSILFRITT SVERIGE

produktens kvalitet. Vi ställer mycket höga

transporter till år 2030.

Scandbio har antagit en av utmaningarna i

krav på vår pellets egenskaper, mer strikta

Vi kommer börja följa upp alla typer

Fossilfritt Sverige och har för avsikt att öka

än vad den internationella standarden för

av tjänsteresor för att se hur stor andel av

andelen biobränslen vid transporter och till

pellets kräver.

dessa som utförs via transportmedel med

år 2030 ha uppnått fullständigt fossilfria

biobränslen.

transporter inom Sverige.

Scandbio ställer krav vid inköp av

FSC
Scandbio har påbörjat arbete med att

transporter, bl a på EU-klassning av

TJÄNSTERESOR

implementera FSC certifiering av vår

fordonen, Euro 6, bränsle med stor andel

Scandbio arbetar aktivt för att minska

verksamhet. Idag följer vi kraven för hela

förnybart och tomkörningsprocent.

verksamhetens miljöpåverkan. De flygresor

bolaget, men har FSC-certifierat två av våra

vi av praktiska och tidsmässiga skäl

anläggningar i Sverige samt vår anläggning

64 % av körda kilometrar av transporter ut

måste göra i tjänsten, t ex flygresor till pro-

i Talsi i Lettland.

till kund i Sverige.

duktionsanläggningen i Talsi, klimatkom-

För år 2017 utgjorde förnybara bränslen

penseras. Under verksamhetsåret 2017-18

ENplus

kommer vi under 2018-19 ha en dialog

har företagets flygresor gett upphov till 4,5

ENplus är en europeisk certifiering för

med våra transportörer och tillsammans ta

ton CO2.

kvalitetssäkring av pellets. Bland kraven

För att öka andelen fossilfria bränslen

fram en handlingsplan för att nå fram till

finns strukturerat arbete med uppföljning

vår antagna utmaning, fossilfria transporter

av kvaliteten på råvara, producerad pellets

fram till år 2030.

och utlastning. Krav finns även på lagring

Vi kommer även arbeta för att få

och transporter, allt för att säkra en god

ett förbättrat underlag av samtliga våra

pelletskvalitet till kund. Vi följer kraven för

transportörer inklusive export samt

hela bolaget men har valt att certifiera vår

övriga transporter.

anläggning i Vaggeryd enligt ENplus.
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Ett ansvarsfullt skogsbruk
är viktigt för oss. Därför
har vi använt papperstypen
Munken Pure till den här
trycksaken.

